Algemene voorwaarden levering diensten van Filmeer te Utrecht
Artikel 1 - Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
•
Filmeer: de eenmanszaak Filmeer gevestigd in Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
54461324
•
Opdrachtgever: iedere wederpartij met wie Filmeer een overeenkomst heeft gesloten dan wel wenst te sluiten, of aan wie
Filmeer een aanbieding doet.
•
Bron: het materiaal dat door de Opdrachtgever aan Filmeer ter beschikking is gesteld voor montage en/of post-productie
in het kader van een tussen hen gesloten overeenkomst.
•
Product: het materiaal dat door Filmeer aan de Opdrachtgever geleverd wordt na montage en/of post-productie in het
kader van een tussen hen gesloten overeenkomst.
•
Aflevering: het moment waarop het Product aan de Opdrachtgever wordt aangeboden dan wel het moment waarop het
Product door de Opdrachtgever wordt opgehaald bij Filmeer.
•
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tot stand komt tussen de Opdrachtgever en Filmeer.
•
Levertijd: de periode waarbinnen Filmeer zich verbindt om het Product af te leveren aan de Opdrachtgever.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Filmeer gesloten overeenkomsten en daarmee verband houdende
onderhandelingen, offertes, orderbevestigingen betreffende de montage en/of post-productie van het Product.
2.2 Op afwijkende of aanvullende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, voor zover deze door
Filmeer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, en gelden slechts voor de desbetreffende overeenkomst.
2.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk door Filmeer van de hand
gewezen.
Artikel 3 - Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Filmeer zijn vrijblijvend en zijn slechts geldig gedurende 14 dagen na dagtekening daarvan,
tenzij anders vermeld. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard door de Opdrachtgever, heeft Filmeer
het recht haar aanbod binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.2 Filmeer is slechts verbonden indien en zoals zij schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met uitvoeren is begonnen. Wijzigingen en/of
aanvullingen op een Overeenkomst, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen naar aanleiding van de Overeenkomst
gedaan door personeel van Filmeer, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door of vanwege Filmeer zijn bevestigd.
Artikel 4 – Prijs
4.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en kosten van verpakking, vervoer en/of verzekeringen en exclusief alle
overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
4.2 Indien prijzen of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, invoerrechten en
verzekeringstarieven, een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Filmeer gerechtigd de prijs dienovereenkomstige te
verhogen.
Artikel 5 - Levertijd, levering en afname
5.1 De Levertijd gaat in na de totstandkoming van de Overeenkomst. De verplichting tot levering wordt opgeschort zolang de
Opdrachtgever nog aan enige verplichting jegens Filmeer moet voldoen. De Levertijd wordt voorts verlengd met de tijd dat de
uitvoering van de Overeenkomst door niet aan Filmeer te verwijten omstandigheden wordt vertraagd of vermoeilijkt.
5.2 Overschrijding van de Levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft Opdrachtgever nimmer recht op vergoeding van directe of
indirecte schade, ontbinding der Overeenkomst, of niet nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting. Wel
is de Opdrachtgever na het verstrijken van de Levertijd gerechtigd een nieuwe redelijke termijn aan te zeggen bij gebreke van
levering, waarbinnen de Opdrachtgever gerechtigd is de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden door schriftelijk mededeling
daarvan aan Filmeer binnen 14 dagen nadien.
5.3 De Opdrachtgever verplicht zich te allen tijde een kopie van de Bron aan Filmeer aan te leveren, dan wel, indien de
Opdrachtgever een origineel van de Bron aan Filmeer aanlevert, te allen tijde een kopie van de Bron te maken en achter te houden.
Filmeer zal niet aansprakelijk zijn voor beschadiging en/of zoekraken van de Bron (kopie dan wel origineel daarvan).
Artikel 6 – Aflevering en Reclame
6.1 De Opdrachtgever dient het Product bij aflevering direct en zo volledig mogelijk te inspecteren. Storingen of gebreken die
redelijkerwijs niet bij de aflevering kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering, en uiterlijk binnen 14 dagen
na ontvangst van het Product, schriftelijk aan Filmeer te worden gemeld.
6.2 Indien de Opdrachtgever storingen of gebreken heeft ontdekt en dit direct bij aflevering dan wel binnen de hiervoor onder lid 1
genoemde termijn aan Filmeer heeft gemeld, zullen de Opdrachtgever en Filmeer in overleg treden om een redelijke termijn vast te
stellen waarbinnen Filmeer de storingen en/of gebreken kan verhelpen.
6.3 Indien Filmeer niet binnen de in lid 2 bedoelde overeengekomen termijn de gebreken en/of storingen heeft verholpen, heeft de
Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Filmeer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
6.4 Filmeer is in ieder geval niet aansprakelijk ingeval de Opdrachtgever reclameert na de in de vorige leden van dit artikel
genoemde termijnen.
6.5 Na Aflevering bewaard Filmeer de door Opdrachtgever aangeleverde bronbestanden 14 dagen voordat deze verwijderd dan wel
gearchiveerd worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 7 - Betaling
7.1 Filmeer is te allen tijde gerechtigd zekerheidstelling te verlangen van de Opdrachtgever.
7.2 Betaling dient te geschieden op het overeengekomen tijdstip, of, indien geen tijdstip is overeengekomen, binnen 30 dagen na
factuurdatum. Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen jegens Filmeer
heeft voldaan, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het
moment waarop de Opdrachtgever in verzuim is, is de Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende
wettelijke rente.
7.3 Ingeval van faillissement, surséance van betaling, insolventie en liquidatie van de Opdrachtgever is de vordering van Filmeer
onmiddellijk opeisbaar.
7.4 Indien de Opdrachtgever ondanks sommatie niet betaalt, is zij, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijkeen buitengerechtelijke kosten verschuldigd die Filmeer genoodzaakt is te maken.
Artikel 8 - Overmacht
8.1 Overmacht bestaat, indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door
omstandigheden buiten de wil van partijen of door omstandigheden van Filmeer, zoals in geval van staking en uitsluiting, vertraging
of uitblijven van levering door toeleveranciers, transportstoringen, import- en exportbeperkingen, ongevallen, blikseminslag,
apparatuur storingen en bedrijfsstoringen (waaronder in ieder geval zijn begrepen apparatuur, computerstoringen en brand door
welke oorzaak dan ook).
8.2 In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de overmacht langer dan 30 dagen duurt, zijn
partijen gerechtigd de Overeenkomst voor het niet uitgevoerde deel eenzijdig te ontbinden, zonder over en weer aan enige
schadevergoeding gehouden te zijn.
Artikel 9 - Aansprakelijkheid
9.1 Filmeer is niet aansprakelijk voor fouten en/of gebreken in het Product indien bewerkingen aan het Product zijn verricht door
derden zonder schriftelijke instemming van Filmeer, voor onjuist gebruik van het Product en voor gebreken die blijken tijdens of na
het gebruik van het Product onder andere omstandigheden dan door Filmeer bij de uitvoering van de Overeenkomst waren
voorzien.
9.2 Filmeer is slechts aansprakelijk voor de door ondeugdelijkheid van het door haar gemaakte en geleverde Product veroorzaakte
schade of schade veroorzaakt bij de uitvoering van de Overeenkomst, indien en voor zover schade is veroorzaakt door haar opzet of
grove schuld of door opzet of grove schuld van haar leidinggevende werknemers. Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, of gevolg of
indirecte schade is echter steeds uitgesloten.
9.3 Indien Filmeer, om welke reden dan ook, te eniger zake aansprakelijk is zal zij overgaan tot schadevergoeding of herlevering
conform hetgeen bepaald is in artikel 6. De schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan 50% van de waarde van de door Filmeer
aan de Opdrachtgever verzonden facturen voor het geleverde Product waardoor de schade is veroorzaakt, of indien de schade
gedekt is door een verzekering van Filmeer, van het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.
9.4 Iedere vordering tegen Filmeer vervalt door het enkele tijdsverloop van 3 maanden na het ontstaan van de vordering.
Artikel 10 - Vrijwaring
De Opdrachtgever zal Filmeer vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met het Product waarvoor Filmeer ingevolge
de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, daaronder mede begrepen aanspraken betreffende
Productaansprakelijkheid, octrooien, licenties, modellen, auteursrechten of het gebruik van gegevens, welke door of vanwege de
Opdrachtgever aan Filmeer zijn verstrekt. Deze vrijwaringsverplichting laat onverlet dat Filmeer regresrecht op de Opdrachtgever
heeft voor het geval zij schade heeft vergoed waarvoor de Opdrachtgever ingevolge deze algemene voorwaarden aansprakelijk is.
Artikel 11 - Beëindiging
Indien de Opdrachtgever de door Filmeer verzochte zekerheid niet of niet naar genoegen van Filmeer verstrekt, of ingeval de
Opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend, in staat van faillissement wordt verklaard of het bedrijf van de
Opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd, heeft Filmeer het recht, zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst is vereist, om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde
gedeelte te ontbinden, zonder dat Opdrachtgever ter zake enige aanspraak op schadevergoeding jegens Filmeer heeft.
Artikel 12 - Geschillen en toepasselijk recht
12.1 Op alle overeenkomsten tussen Filmeer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het
Weense Koopverdrag is uitgesloten.
12.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

